
 

UCHWAŁA NR 3/2021 

ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

SOŁECTWA RUDAWA 

z dnia 29 sierpnia 2021 r. 

 

w sprawie: propozycji do budżetu gminy Zabierzów na rok 2022 

 

Na podstawie § 4 ust. 1 w zw. z § 9 Statutu Sołectwa Rudawa 

 

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA RUDAWA 

 

uchwala, co następuje : 

 

§ 1 

Proponuje się następujące zadania do budżetu gminy Zabierzów: 

 

1. Oznakowanie pionowe i poziome płyty rynku, 

2. Wykonanie nowego zagospodarowania Skweru ks. Władysława Bukowińskiego poprzez 

wykonanie między innymi nowej nawierzchni z kostki na ul. Rynek prowadzącej do skweru 

ks. Władysława Bukowińskiego, wykonanie fragmentu chodnika wzdłuż ul. Niepodległości, 

w kierunku cmentarza do wejścia na posesję Państwa Nowakowskich, likwidacja słupa 

elektrycznego na w/w skrzyżowaniu oraz poprzez wykonanie nowej nawierzchni z kostki na 

skwerze ks. Władysława Bukowińskiego, 

3. Wykonanie nowego zagospodarowania ,,Końskiej drogi”, 

4. Doświetlenie płyty rynku, 

5. Wykonanie nowej nawierzchni na ul. ks. Łobczowskiego, 

6. Wykonanie na ul. Osiedlowej nowej nakładki bitumicznej wraz z frezowaniem zużytej 

nawierzchni oraz odnowienie pobocza wzdłuż wspomnianej ulicy i wymiany infrastruktury 

technicznej około 350 metrów bieżących, 

7. Budowa nowych mostów na ul. Zarzecze i ul. Zakątek, 

8. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Polnej, 

9. Wykonanie parkingu na działce nr 571/7 przy skrzyżowaniu Drogi Krajowej nr 79 z Drogą 

Powiatową wraz z nowym wyjazdem na Drogę Powiatową, 

10. Wykonie parkingu przy cmentarzu w Rudawie wraz z jego odwodnieniem, 

11. Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Stanisława Polaczka boczna od strony sołectwa 

Pisary wraz z odwodnieniem, 

12. Wykonanie właściwego odwodnienia ul. Stromej i ul. Zamkowej, przekierowanie do rowu 

wód źródlanych wypływających ze stoków na drogę, 

13. Wykonanie odbudowy rowu od ul. ks. Marcina Siedleckiego w kierunku kolei – 300 mb, 

14. Wykonanie parku wraz z oczyszczeniem stawu oraz stworzeniem bezpiecznej infrastruktury 

na działce nr 571/7, 

15. Wykonie stoku do jazdy na sankach na działce 571/7, materiał na to zadanie już jest 

częściowo zgromadzony na w/w działce, a pochodzi z wykopu z Rynku w Rudawie, 

16. Włączenie oświetlenia na ul. Podgórskiej, 

17. Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Suski, 

18. Wykonanie projektu oświetlenia ul. Słonecznej, 

19. Wykonanie oświetlenia na ul. Zarzecze, 

20. Wykonanie chodnika i oświetlenia na ul. Widokowej, 

21. Dalsza przebudowa Placów Zabaw w Rudawie dostosowując je do standardów 

bezpieczeństwa, 



 

22. Przebudowa Placu Zabaw na ul. Antoniny Domańskiej poprzez wykonanie gumowej 

nawierzchni przy urządzeniach osadzonych w piasku około 40 m/b, z przyczyn sanitarnych 

wykonanie ogrodzenia odgradzającego Plac Zabawa od Ośrodka Zdrowia, 

23. Przebudowa Placu Zabaw na ul. Kalwaryjskiej, 

24. Poszerzenie ul. Słonecznej i ul. Podłonie polegające na wybudowaniu chodnika najazdowego 

dla pieszych i do mijania się, 

25. Oczyszczenie rowu i uzupełnienie korytek w rowie biegnącym od wiaduktu kolejowego w 

kierunku ul. Legionów Polskich oraz uzupełnienie korytek w rowie równolegle do ul. 

Kolejowej, 

26. Wykonanie odwodnienia przy posesji Państwa Feliksiak wzdłuż Drogi Gminnej usytuowanej 

w sołectwie Młynka, a podtapiającej posesje w sołectwie Rudawa, 

27. Poprawienie odwodnienia ul. Łanowej na wysokości działki 17/2 w Rudawie, 

28. Remont nawierzchni bitumicznej na Drodze Gminnej ul. Legionów Polskich wraz z 

wykonaniem chodnika i odwodnienia oraz wymiana starej infrastruktury technicznej – około 

400 metrów bieżących – w etapie zaprojektowania tej inwestycji, 

29. Ustawienie lustra na skrzyżowaniu ul. Słonecznej z ul. O. Maksymiliana Kolbego, 

30. Przebudowa barierki na trybunie stadionu LKS Orlęta Rudawa, tak aby można było widzieć 

w całości płytę stadionu, 

31. Oczyszczenie, pielęgnacja lub wycięcie drzew w korycie rzek Racławka (Rudawka) i 

Rudawa oraz w jego otoczeniu, 

32. Wykonanie chodnika przy Drodze Krajowej nr 79 na ul. Krakowskiej i ul. Śląskiej w 

kierunku ,,Graności”, 

33. Wykonanie projektu i wykonanie zadania na ul. ks. Marcina Siedleckiego, który będzie brał 

pod uwagę odwodnienie całości drogi, chodnik aż do Niegoszowic, oraz nową nawierzchnię 

bitumiczną, 

34. Wykonanie nasadzenia wraz z umocnieniem brzegu przy ul. ks. Marcina Siedleckiego, 

35. Wykonanie odwodnienia ul. ks. Marcina Siedleckiego przy skrzyżowaniu z ul. ks. Marcina 

Siedleckiego w kierunku firmy Alsal, 

36. Wykonanie progów zwalniających na ul. Słonecznej na wysokości Placu Zabaw,  

37. Wykonanie projektu chodnika i poszerzenie drogi na ul. Henryka Sienkiewicza wraz z 

odwodnieniem, 

38. Comiesięczne koszenie trawy na następujących działkach: 241/5, 240, 373, 374, 35, 170, 180, 

180/1, 179, 130, 198, 531/1, 517/14, 517/11, 517/7, 517/13, 571/8, 622/2, 744, 216/1, 15, 

15/1, 261, 302/4, 406, 420/17, 43, 585, 340/3, 659/8, 702, 701/2, 701/1, 473, 657 obręb 

Rudawa, 

39. Koszenie i sprzątanie poboczy drogowych wzdłuż dróg gminnych, 

40. Zaprojektowanie ścieżek spacerowych i rowerowych na terenie sołectwa, zakup działek do 

tego celu wraz z wykonaniem ścieżki spacerowej wzdłuż rzeki Racławka (Rudawka) w 

kierunku Radwanowic, 

41. Odwodnienie drogi wewnętrznej na terenie placu zabaw przy Ośrodku Zdrowia wraz z 

wykonaniem kostki brukowej na wspomnianej drodze, 

42. Wykonanie projektu wraz z przebudową dalszego ciągu ul. Zarzecze, 

43. Wykonanie projektu oświetlenia na parkingu przy Graności, 

44. Odtworzenie drogi gruntowej łączącej ul. Widokową z ul. Olszynową, 

45. Odtworzenie drogi gruntowej nr 227 z ul. 21 lipca w kierunku ul. ks. Łobczowskiego, 

46. Wykonanie 2 szt. siłowników na Placu Zabaw na ul. Słonecznej oraz 4 szt. siłowników na 

stadionie Orlęta Rudawa, 

47. Wykonanie monitoringu na stadionie LKS Orlęta Rudawa, 

48. Nasadzenie drzew na placu zabaw przy ul. ks. Kardynała Albina Dunajewskiego, 

49. Wykonanie barierki na stoku przy schodach od strony Stanisława Polaczka przy remizie i 

przy amfiteatrze, 

50. Zakrzewienie stoku przy amfiteatrze, 



 

51. Wykonania oznakowania zabytków w sołectwie wraz z wykonaniem znaków kierunkowych 

wskazujących drogę dojścia do obiektów zabytkowych, 

52. Wykonanie w Świetlicy wiejskiej nowego okna pożarowego, które będzie uchylne, remont 

kuchni, 

53. Wykonanie toru do jazdy na rowerze i deskorolkach – pumptruck, Zaplanowanie wspólnej 

inicjatywy samorządowej wzdłuż Drogi Powiatowej w Rudawie w następującym zakresie: 

1) Uporządkowanie stromych nasypów po obu stronach wiaduktu kolejowego oraz 

nasypów i brzegów od drogi krajowej nr 79 do wiaduktu kolejowego ul. Stanisława 

Wyspiańskiego po obu stronach drogi. Na wspomnianym obszarze należy wykosić 

nasypy oraz wyciąć samosiejki. 

2) Wykonanie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Słonecznej z ul. Stanisława 

Wyspiańskiego i z ul. Legionów Polskich. 

3) Wykonanie przejścia dla pieszych łączącego ul. Stanisława Polaczka z ul. Rudawską. 

4) Przebudowa skrzyżowania przy cmentarzu, 

5) Naprawa nawierzchni dróg powiatowych 

6) Uregulowanie ruchu drogowego przy nowej remizie ul. Stanisława Polaczka poprzez 

ustawienie sygnalizacji świetlnej zatrzymującej ruch pojazdów przy wyjeździe 

alarmowym OSP, 

7) Wykonanie nowych mostów na rzece Rudawie ul. Stanisława Wyspiańskiego i na 

korycie ulgi ul. Stanisława Polaczka. 

 

§2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi. 

 

§3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

                                        Przewodniczący Zebrania 

  

                                                                                               Marcin Cieślak  

 


